Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia: 12. júna 2020
Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa
zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a
informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.
Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie služby. Používaním
služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito
zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú
vygenerované a udržiavané bezplatným generátorom zásad ochrany osobných údajov
Free Privacy Policy Generator.

Výklad a definície
Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za
nasledujúcich podmienok.
Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v
jednotnom alebo množnom čísle.
Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:
Máme na mysli jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju využíva, alebo spoločnosť
alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto fyzická osoba pristupuje k Službe alebo ju
využíva.
• Spoločnosť (ďalej v tejto dohode označovaná ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo
„naša“) sa týka výroby medených výrobkov a distribúcie medených materiálov, so
sídlom na ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy.

• Spriaznená spoločnosť je jednotka, ktorá kontroluje, kontroluje alebo je pod spoločnou
kontrolou strany, kde „kontrola“ znamená vlastníctvo 50% alebo viac akcií, majetkových
účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať za voľby riaditeľov alebo
iných riadiacich pracovníkov autorita.
• Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo jej
častiam.
• Webová stránka odkazuje na stránku http://www.gindrekomponenty.com/, ktorá je
prístupná z Gindre Komponenty s.r.o.
• Služba sa vzťahuje na webovú stránku.
• Krajina odkazuje na: Slovensko
• Poskytovateľ služieb je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva údaje
v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích osôb alebo jednotlivcov
zamestnaných spoločnosťou na účely uľahčenia poskytovania služby, poskytovania
služby v mene spoločnosti, poskytovania služieb súvisiacich so službou alebo pomoci
spoločnosti pri analýze spôsobu využívania služby.
• Sociálna mediálna služba tretej strany označuje akúkoľvek webovú stránku alebo
webovú stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa používateľ môže prihlásiť
alebo vytvoriť účet na používanie služby.
• Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo
identifikovateľnej osoby.
• Cookies sú malé súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, mobilnom zariadení
alebo na akomkoľvek inom zariadení webovou stránkou a obsahujú mnoho informácií o
vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke.
• Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, napríklad
počítač, mobil alebo digitálny tablet.

• Údaje o používaní sa vzťahujú na údaje zhromažďované automaticky, buď
generované použitím služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie
návštevy stránky).

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných
údajov
Typy zhromažďovaných údajov
Osobné údaje
Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité
informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo
identifikáciu vás. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú
obmedzené na:
•Emailová adresa
• Krstné meno a priezvisko
•Telefónne číslo
• Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
• Údaje o použití
Údaje o použití
Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.
Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu
vášho zariadenia (napr. Adresa IP), typ prehľadávača, verzia prehľadávača, stránky

našej služby, ktorú navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto
stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a ďalšie diagnostické údaje.
Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom
mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane,
ale nielen, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného
zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilu operačný systém, typ
mobilného internetového prehľadávača, ktorý používate, jedinečné identifikátory
zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.
Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela, kedykoľvek
navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného
zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Sledovacie technológie a súbory cookie
Cookies a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivít v rámci
našej služby a na ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú
majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a
analýzu našej služby.
Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky cookies alebo aby uviedol,
kedy sa cookies posielajú. Ak však cookies neakceptujete, pravdepodobne nebudete
môcť používať niektoré časti našej služby.
Cookies môžu byť „trvalé“ alebo „Session“ cookies. Trvalé súbory cookie zostanú na
vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení aj po prechode do režimu offline,
kým sú súbory cookie relácie odstránené ihneď po zatvorení webového prehľadávača.
Ďalšie informácie o cookies nájdete tu: Cookies: Čo robia?
Používame relácie aj trvalé cookies pre účely uvedené nižšie:
• Potrebné / základné cookies
Typ: Cookies relácie

Spravuje: my
Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám poskytovali služby dostupné
prostredníctvom tejto webovej stránky a umožňovali vám využívať niektoré z jeho
funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu
používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o
ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na poskytovanie týchto služieb.
• Zásady používania súborov cookie / Oznámenie o prijatí súborov cookie
Typ: Trvalé cookies
Spravuje: my
Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov
cookie na webovej stránke.
• Funkčné súbory cookie
Typ: Trvalé cookies
Spravuje: my
Účel: Tieto cookies nám umožňujú zapamätať si rozhodnutia, ktoré ste urobili pri
používaní tejto webovej stránky, ako napríklad zapamätanie vašich prihlasovacích
údajov alebo preferencie jazyka. Účel z týchto cookies znamená poskytnúť vám viac
osobných skúseností a vyhnúť sa tomu, že nebudete musieť znova zadávať svoje
preferencie zakaždým, keď používate webovú stránku.
Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich výberoch týkajúcich sa
súborov cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Použitie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:
• Poskytovať a udržiavať našu službu vrátane monitorovania využívania našej služby.
• Spravovať svoj účet: spravovať vašu registráciu ako používateľa služby. Poskytnuté
osobné údaje vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré sú vám k
dispozícii ako registrovaný užívateľ.
• Plnenie zmluvy: vývoj, dodržiavanie a dodržiavanie kúpnej zmluvy na výrobky, položky
alebo služby, ktoré ste si zakúpili alebo na akúkoľvek inú zmluvu s nami
prostredníctvom služby.
• Kontaktovať vás: Kontaktovať vás e-mailom, telefonátom, SMS alebo inou
rovnocennou formou elektronickej komunikácie, ako sú oznámenia push pre mobilné
aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií,
produktov alebo zmluvných služieb vrátane aktualizácií zabezpečenia , ak je to
potrebné alebo primerané na ich vykonávanie.
• Poskytovať vám správy, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o iných tovaroch,
službách a udalostiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili
alebo požiadali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
• Spravovať vaše žiadosti: Zúčastňovať sa a spravovať vaše požiadavky voči nám.
Vaše osobné informácie môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:
• S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s poskytovateľmi
služieb s cieľom monitorovať a analyzovať využívanie našej služby, aby sme vás mohli
kontaktovať.
• Pre obchodné prevody: Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše osobné informácie v
súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo
nadobudnutím celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti, alebo počas nej.

• So spriaznenými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi
spriaznenými spoločnosťami. V takom prípade budeme od týchto spriaznených
spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi
spriaznené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť
a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, partneri spoločného podniku alebo iné
spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú nad nami spoločné. • S obchodnými
partnermi: Môžeme zdieľať vaše informácie s našimi obchodnými partnermi, aby sme
vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagácie. • S ostatnými
používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak interagujete vo verejných
priestoroch s inými používateľmi, môžu tieto informácie zobraziť všetci používatelia a
môžu byť verejne distribuované mimo spoločnosti. Ak komunikujete s inými
používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretích
strán, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretích strán môžu vidieť vaše meno,
profil, obrázky a popis vašej činnosti. Podobne aj ostatní používatelia budú môcť
zobraziť popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a zobraziť váš profil. Uchovávanie
vašich osobných údajov Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho,
ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše
osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich
právnych záväzkov (napríklad, ak sa od nás vyžaduje uchovávanie vašich údajov v
súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a
politík. Spoločnosť si tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o
používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú na kratšie časové obdobie, s výnimkou
prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie
funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie
časové obdobia. Prenos vašich osobných údajov Vaše informácie, vrátane osobných
údajov, sa spracúvajú v kanceláriách spoločnosti a na všetkých ďalších miestach, kde
sa nachádzajú strany zúčastňujúce sa na spracovaní. Znamená to, že tieto informácie
sa môžu preniesť do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo
inej vládnej jurisdikcie, ktoré sa môžu odlišovať od zákonov vašej jurisdikcie. Váš súhlas
s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasledujete predloženie týchto
informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.
Spoločnosť podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho,
aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany
osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do
organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane
bezpečnosti údajov. Vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

Zverejnenie vašich osobných údajov
Obchodné transakcie
Ak sa spoločnosť podieľa na zlúčení, kúpe alebo predaji majetku, vaše osobné údaje
môžu byť prevedené. Poskytneme oznámenie skôr, ako sa vaše osobné údaje prenesú
a budú podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov.

Presadzovania práva
Za určitých okolností môže byť spoločnosť požiadaná o zverejnenie vašich osobných
údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti verejných orgánov
(napr. Súd alebo štátna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky
Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto kroky sú
potrebné na:
• Dodržiavanie zákonnej povinnosti
• Chránenie a hájenie práva alebo majetku spoločnosti
• Zabránenie alebo vyšetrenie možných priestupkov v súvislosti so Službou
• Chránenie osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
• ochrana pred právnymi záväzkami

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiadny
spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100%
bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu
vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov pre deti
Naša služba sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme
informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič
alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj
nás. Ak zistíme, že sme osobné údaje zhromaždili od kohokoľvek mladšieho ako 13
rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií
z našich serverov.
Ak sa musíme pri spracúvaní vašich informácií spoliehať na súhlas ako právny základ a
vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred získaním a použitím týchto
informácií požadovať súhlas rodiča.

Odkazy na iné webové stránky
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú
prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na
webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali
zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.
Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany
osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích
strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek
zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov
na tejto stránke.

Predtým, ako zmena nadobudne platnosť, vás budeme informovať e-mailom a / alebo
význačným oznámením o našej službe a aktualizujeme dátum „Naposledy
aktualizované“ v hornej časti týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.
Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či
neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú
účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete
nás kontaktovať:
• E-mailom: frankova.a@gindre.com

